קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 917
9/8/05
הדף נשלח גם בדוא"ל
בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *שונות*

)(+

5/8/05
דו"ח מישיבת המזכירות מה/8/05 -
נכחו בישיבה :מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מאיר יצחק ,שמעון כורם,יעקב מורדיש ,ורד ענבר,
רעיה פסי,אילון פרידמן,מאיר שגיא,יאיר שוורץ,יוסי שחר.
נושאים בישיבה (1 :אישור פרוטוקול  (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית  (3פתרון בעיה בהרחבה
פרטית  (4ערעור על הסדר העבודה עם ה'מוסדניקים'  (5שינויים בנוהל המועצה  (6שינויים בסעיף 118
22/7
22/7/05
(1אישור הפרוטוקול -המזכירות אישרה את הפרוטוקול מישיבתה ב/7/05 -
19/7
19/7/05
 (2אישור פרוטוקול הוועדה הכלכלית -המזכירות אישרה את הפרוטוקולים מהישיב ב/7/05 -
 (3פתרון בעיה בהרחבה פרטית -בדף מזכירות קודם דווח על מחלוקת שיש למשפ .סוקר עם
האדריכלית המייעצת לוו .תכנון בענין הרחבת דירתם .נעשתה בדיקה בכמה קיבוצים ונמסרו במזכירות
פרטים על דרכים שונות בהן קיבוצים מתמודדים עם בעיות בעת ביצוע בניה פרטית.
לאחר דיון קיבלה המזכירות שתי החלטות –
א ..תוקם 'וועדת חריגים' לפתרון בעיות בתחום הבניה .יישבו בוועדה – נציג ציבור  ,חבר וו.תכנון ,
מזכיר ואיש מקצוע חיצוני  -האדריכל העובד עם הוועדה.
ב ..כזכור ,עדיין לא נעשתה מדידה סופית שתקבע את קווי הגבול של חלקות החברים .הוחלט להקצות
את הסכום הדרוש שיאפשר מדידה סופית של חלקת המגורים של משפ .סוקר וסביבותיה.
משיהיו בידי המתכננים הנתונים הסופיים ייקל עליהם להגיע לפתרון מוסכם.
 (4ערעור על הסדר העבודה עם ה'מוסדניקים' -אברי ניר הגיש למזכירות ערעור על הצעת הסדרי
העבודה עם ה'מוסדניקים' שאושרה במזכירות .השתתפו בדיון גם סוזי ויפעת מטעם וו .מוסד בית.
חברי המזכירות ונציגי 'מוסד בית' דחו ,רובם ככולם ,את הערעור.
סוזי וגם דוברים אחרים תארו את ההסדר החדש כקפיצת מדריגה בתחום של עבודת המוסדניקים .לאחר
שאושר ההסדר המוסדניקים בעצמם ,מבלי שהמבוגרים ידחפו אותם ,מחפשים ומוצאים עבודה לעצמם.
ההצעה של אברי להחזיר את ההסדר הישן היא בלתי מובנת לאור העובדה שההסדר הישן מעולם לא
תיפקד.בנוסף ,אפשר יהיה לבדוק את תיפקודו של ההסדר החדש לאחר שלושה חודשים ולהכניס בו
תיקונים במידת הצורך.
המזכירות דחתה את הערעור.
 (5שינויים בנוהל המועצה -המזכירות מציעה להכניס שינויים בנוהל המועצה .הצעת המזכירות
היא למעשה הצעתו של גרשון שהוצגה כבר ,עם כמה שינויים ותוספות.
כיוון ששינויים בנוהל המועצה חייבים באישור בקלפי מפורסמת כאן ההצעה לקראת שיחה והצבעה :

הצעת המזכירות לשינויים בנוהל המועצה
 -1מועצה כשיחה  +חובת השתתפות –
בשעת הצורך תשב המועצה כשיחה והחלטותיה יתקבלו בהצבעת הקיבוץ בקלפי.
חברי המועצה ישתתפו בדיוני המועצה גם כשהיא יושבת כשיחה .התוספת המוצעת :
עלה הצורך לקבל החלטה באחד הענינים המפורטים למעלה יפרסם יו"ר המועצה ,בתיאום עם המזכיר,
הודעה לציבור שלצורך הדיון בעניין זה תשב המועצה כשיחת הקיבוץ.
ההודעה תשתלב במסגרת נוהל עבודת המועצה ודרך קבלת החלטותיה  -סעיף ו' בהמשך.
חובה על חברי המועצה להיות נוכחים גם בדיונים בהם יושבת המועצה כשיחה.
 -2העלאת הצעות בעת דיון – התוספת המוצעת:
ניתן להעלות תוך כדי דיון הצעות הקשורות בנושא שעל סדר היום ושלא הופיעו בהצעה
המקורית .למנהלי המגזרים ולמזכיר הרשות להחזיר הצעות כאלה לדיון חוזר.

 -3שינוי נוהל הערעור  +העלאת 'אחוז החסימה' מ  5%ל  + 10%הארכת המועד לדיון חוזר
הנוסח החדש:
מ  2ל  3שבועות-

תוקף החלטות המועצה ונוהל ערעור
.1לכל חבר קיבוץ זכות ערעור על החלטות המועצה.
 .2החלטות המועצה תיכנסנה לתוקף תוך  14יום ממועד פירסומן בהתאם לנוהל הפירסום הקבוע
לעיל.הוגשה בקשת ערעור יעוכב ביצוע ההחלטה שעליה מערערים עד למיצוי מלוא זכויות
הערעור העומדות לחברי הקיבוץ בהתאם למפורט בסעיפים אלה אלא אם כן החליטה האסיפה
הכללית אחרת בהחלטה כללית לענינים מסוימים או בהחלטה מיוחדת לענין הנדון.
 .3בפני המבקש לערער על החלטות המועצה פתוחה אחת משתי הדרכים:
א .המבקש להביא את ענינו לדיון חוזר ולהכרעת המועצה יגיש בקשה על כך בכתב ליו"ר המועצה
בתוך  14יום ממועד פרסום החלטת המועצה בדף לחברים .תוגש בקשת ערעור למועצה במועד,
תערוך המועצה דיון חוזר בנושא הרלבנטי ,בתוך  3ישיבות מועצה  ,ממועד קבלת בקשת הערעור.
המערער יוזמן להציג את טיעוניו.
תוצאות ההצבעה במועצה חותמות את נוהל הערעור על החלטות המועצה.
ב .המבקש להעביר את ענינו להכרעה בקלפי יחתים  10%מכלל בעלי זכות הבחירה על בקשת
הערעור ויגישנה למזכיר הקיבוץ בתוך  14יום ממועד פרסום החלטת המועצה בדף לחברים .תוגש
בקשת הערעור במועד,יובא הנושא לדיון  ,בתוך  3ישיבות מועצה  ,ממועד קבלת בקשת
הערעור.לדיון בסעיף שעל סדר היום העוסק בערעור תוכרז המועצה כשיחת קיבוץ וזאת
בפרסומים לציבור לפחות  24שעות לפני פתיחת הישיבה.ההחלטה תתקבל בהצבעה בקלפי בנוהל
המקובל.תוצאות ההצבעה בקלפי חותמות את נוהל הערעור על החלטות המועצה.

הסברים ודיון בהצעה – בשיחה הקרובה שבה היא תוצג.
 (6שינויים בסעיף -118המזכירות מציעה להכניס שינויים בסעיף  118כדי להקל על קבלת החלטות
אצלינו .הצעה זו חייבת אישור בקלפי ברוב מיוחד והנוסח מוצג כאן לקראת ההצבעה.
"הקיבוץ רשאי להחליט בדבר תיקונים או שינויים בתקנון זה)*( אם נתקבלה על כך החלטה
ברוב של שלושה רבעים מכלל המצביעים בעד ונגד ,ובלבד שהשתתפו בהצבעה לפחות שני
שלישים מחברי הקיבוץ ,או בהצבעה נדחית )**( ,לפחות מחצית מחברי הקיבוץ ,וכמו כן
נמסרה על כך הודעה לתנועה ולניר שיתופי".
)*( תקנון הקיבוץ
)**( הצבעה נדחית שתתבצע בתוך עשרה עד שלושים יום ממועד ההצבעה
הראשונה.

הסברים ודיון בהצעה – בשיחה הקרובה שבה היא תוצג.
-----------------------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירותתזכורת –
הערב יום ד' 10/8/05
 20:30בחד"א

שיחת קיבוץ
בעוד  10ימים  ,ב 19/8/05

מצביעים בקלפי
על הנושאים המגיעים הערב לשיחה:
צמיחה דימוגרפית  ,שיוך נכסים  ,שיוך דירות  ,חופש לנרי גל  ,ערעור על אישור אמנת העבודה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שונות 1
קשה שלא לשים לב לעבודות המתבצעות בכניסה לקיבוץ .מדובר בהקמת כיכר תנועה
בביצוע המועצה האיזורית  .בימים אלה תיתלה בכניסה לחד"א תוכנית הכיכר וחברים יוכלו
להתרשם .במשך תקופת ביצוע הכיכר תהיה עבודה על כביש הכניסה והולכי רגל ונהגים
נקראים ליתר תשומת לב.

שונות 2
לבעלי קלנועיות ואופניים הסובלים מנושא הפנצ'רים.
יצרנו קשר עם מישהו מאשקלון המוכן לבוא ליד מרדכי ול'מגן' גלגלים כנגד פנצ'רים.
האיש אומר שגלגל העובר טיפול שלו לא יתפנצ'ר יותר !!
התענוג עולה לבעל ה'רכב'  90ש"ח לגלגל.
בקרוב יתלה בחד"א דף להרשמה והנושא יטופל בהתאם למספר הנרשמים.

שונות 3
דף המזכירות הבא ייצא לאחר תחילת ההינתקות לכן כדאי להדגיש :
מתחילת השבוע הבא אנו צפויים לכל מה שאמור להתלוות למהלך ההינתקות ומאד מאד
כדאי לשים לב למה שיתפרסם בתקשורת המקומית והחיצונית.
מדובר במחסומים  ,בכבישים עמוסי תנועה  ,באירוח אפשרי של שוטרים ללינה על דשאי
יד מרדכי ) כפי שכבר נעשה ביום ההפגנה בשדרות ( וכן באירועים בלתי צפויים כמו
הפגנות וחסימת כבישים .המהלך אמור להסתיים בתוך כמה שבועות ויכול לגרום לחוסר
נוחות בתחומים שונים ולבד ממעקב אחרי התקשורת כדאי גם לגייס...סבלנות.
.............................................................................................................................................

***************************************************************************
לסבתא-רבא רגינה זיידמן
לסבים נעמי וקרלו
להורים נויה וניר
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבת

אורי
***************************************************************************

שבוע טוב לכל בית יד מרדכי
הביא לדפוס יוסי שחר

